
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

        CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

       ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  19 tháng 4  năm 2017 



Bộ, ngành 

1. Chính sách nhất quán nhìn từ... Grab 

2. Không còn Giấy khai sinh, có thể căn cứ vào lý lịch Đảng 
viên? 

3. Điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc 
gia 

4. Tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc bổ 
nhiệm cán bộ 

5. Luật tiếp cận thông tin: Luật hóa quyền cơ bản của 
người dân 

6. Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan 

7. Chiều nay Nguyễn Thị Thành giải trình “thi chui” 

8. Bộ Công an: Sẽ đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe 

 

Địa phương 

9. Khi học sinh trở thành công dân điện tử nhí 

10. Khắc phục bất cập trong thực hiện dịch vụ công ích 

 



1. Chính sách nhất quán nhìn từ... Grab 

Sự thiếu nhất quán trong quản lý và ban hành chính sách nhìn từ 

câu chuyện Grab được nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý 

nhà nước đang lúng túng trước một ngành áp dụng công nghệ 

mới. 

 

Các chuyên gia cho rằng, Grab và Uber chỉ là thách thức bước đầu đối 

với taxi truyền thống, vì vậy các hãng taxi truyền thống cần xem xét năng 

lực cạnh tranh của mình. 

Việc Sở GTVT Đà Nẵng có văn bản gửi Grab Việt Nam yêu cầu “dừng 

ngay việc ký hợp đồng với các DN, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng cho đến khi có ý kiến của UBND TP Đà Nẵng và 

Bộ GTVT” đang thể hiện sự thiếu thống nhất của các cấp quản lý nhà 

nước. 

Thiếu nhất quán 

Nhìn vào hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành có thể thấy sự thiếu 

thống nhất. Ngày 19/10/2015, Thủ tướng đã có công văn đồng ý giao Bộ 

GTVT thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý 

và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tại Hà Nội, TP 

HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa trong thời gian 2 năm. 



Tiếp đó đến ngày 7/2/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT có quyết định ban hành 

kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản 

lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Tuy nhiên, 

ngày 21/11/2016, Sở GTVT Đà Nẵng có văn bản gửi Grab Việt Nam yêu 

cầu dừng. Đến ngày 23/12/2016, Bộ GTVT lại có văn bản đề nghị UBND 

TP Đà Nẵng tiếp tục tạo thuận lợi và hướng dẫn cho Grab Việt Nam 

thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt 

động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tuy 

nhiên cho đến nay, TP Đà Nẵng vẫn chưa cho phép thí điểm ứng dụng 

của Grab tại thành phố này. Lý do TP Đà Nẵng từ chối vì cho rằng, việc 

thí điểm triển khai mô hình Grabcar lúc này sẽ làm gia tăng số lượng ôtô 

dưới 9 chỗ ngồi, làm vỡ quy hoạch phát triển mạng lưới taxi đã được 

UBND thành phố phê duyệt, gây nên kẹt, ùn tắc giao thông... 

TS Lê Đăng Doanh – chuyên gia kinh tế cho rằng, Grab và Uber là loại 

hình kinh doanh tiên tiến, huy động xe không sử dụng hết công suất, 

dùng công nghệ thông tin để tiếp cận và phục vụ khách bằng dịch vụ 

công khai, minh bạch từ khâu đặt xe, lộ trình đến tính tiền cước. Có thể 

nói, loại hình này đang mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội vì nếu 

Grab và Uber phát triển mạnh thì sẽ giảm thiểu được ô tô cá nhân. 

Không những vậy, những người có ô tô cá nhân sử dụng không hết 

công năng có thể mang ra phục vụ xã hội. 

Làm gì để đảm bảo cạnh tranh? 

Áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử 

dụng tài sản là chủ trương đang được Chính phủ Việt Nam và cả thế 

giới khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Tuy nhiên, việc áp dụng công 

nghệ mới chắc chắn sẽ đẩy những công nghệ cũ vào thế khó khăn vì 

không đảm bảo năng lực cạnh tranh. 

Đại diện một hãng xe taxi tại TP Hà Nội cho biết theo quy định hiện nay, 

loại hình xe hợp đồng điện tử áp dụng thuế GTGT 3% trên doanh thu 

được hưởng. Cụ thể, đơn vị cung cấp kết nối hưởng 20% doanh thu, 

như vậy đối tượng này chỉ phải nộp thuế GTGT là 0,6% trên tổng doanh 

thu chung. Trong khi đó, taxi truyền thống phải chịu mức 10% thuế 

GTGT trên tổng doanh thu chuyến đi và 20% thuế thu nhập là không 

công bằng giữa các DN. 

Theo LS Trương Thanh Đức – Trọng tài viên VIAC, cách tính thuế cho 

Uber, Grab là 3% thuế GTGT trên doanh thu cũng có thể lý giải được. 



Thực tế, mức thuế mà cơ quan quản lý áp dụng cho các DN ứng dụng 

công nghệ để kết nối vận tải hành khách trong thời gian qua như Uber, 

Grab đều dựa trên cơ sở nhất định, giống như cách tính thuế nhà thầu 

đối với các ngành khác. Vì thế, nếu yêu cầu tăng thuế đối với mô hình 

kinh doanh của các hãng như Uber, Grab thì cần đặt trong trong bối 

cảnh chung với các ngành tương tự. Hai mô hình kinh doanh của Uber, 

Grab và các hãng taxi truyền thống là khác nhau nên khó áp dụng theo 

cùng một cách quản lý. 

Trong câu chuyện này, có thể nhìn ở góc độ khác là tại sao các hãng 

taxi truyền thống không áp dụng mô hình tương tự Uber, Grab? Hiện 

nay, các chính sách của nhà nước là khuyến khích DN ứng dụng công 

nghệ cao trong hoạt động, triển khai các phương thức dịch vụ kinh 

doanh hiện đại. Nếu dịch vụ vận tải mới giảm chi phí, giảm giá thành và 

có lợi cho người tiêu dùng thì không nên hạn chế. 

Theo enternews.vn 

 

2. Không còn Giấy khai sinh, có thể căn cứ vào lý 
lịch Đảng viên? 

Trường hợp không còn Giấy khai sinh, nhưng có bản sao lý lịch 

Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên thì có thể căn cứ vào ngày sinh, 

tháng sinh ghi trong lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên để làm 

căn cứ điều chỉnh ngày sinh, tháng sinh ghi trên thẻ BHYT. 

Bố đẻ của ông Trần Hiền (tỉnh Tuyên Quang) sinh ngày 10/5/1934 là cán 

bộ quân đội nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT, nhưng trong thẻ lại ghi ngày 

sinh là 1/5/1934. BHXH huyện Hạ Hòa yêu cầu gia đình ông phải cung 

cấp giấy khai sinh nhưng bố của ông không còn giấy khai sinh và gia 

đình đã photo lý lịch Đảng viên và sổ trợ cấp hưu trí nhưng BHXH huyện 

không đồng ý. 

Ông Hiền hỏi, gia đình ông cần làm gì để bố của ông được đổi thẻ 

BHYT? 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau: 

Căn cứ Công văn số 7066/VPCP-TCCV ngày 25/8/2016 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định 

tuổi của Đảng viên theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của 

Ban Bí thư thì: “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của 



đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong 

hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là 

căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi 

quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”. 

Như vậy, trường hợp bố của ông không còn Giấy khai sinh, nhưng có 

bản sao lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên thì có thể căn cứ vào ngày 

sinh, tháng sinh ghi trong lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên để làm 

căn cứ điều chỉnh ngày sinh, tháng sinh ghi trên thẻ BHYT. 

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giải 

quyết theo quy định. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một 
cửa quốc gia 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều 

chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an qua 

Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. 

 

Ảnh minh họa 



Phó Thủ tướng đồng ý bỏ thủ tục hành chính cấp Giấy phép mang con 

dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an tại mục I Phụ lục II- 

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai 

Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2019-

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc 
bổ nhiệm cán bộ 

Bộ Nội vụ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính 

các bộ, ngành, địa phương, tăng cường thanh tra công vụ, tập 

trung vào việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, 

viên chức; việc sử dụng biên chế tại các bộ, ngành, địa phương. 

Đây là nội dung triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 

Cũng theo Kế hoạch, quý II/2017, Bộ Nội vụ triển khai xác định và công 

bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Nội vụ phối hợp 

với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh 

Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

Cả năm 2017, Bộ Nội vụ chủ trì đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy 

mạnh triển khai các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, trong đó thực hiện tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ cấu công 

chức, viên chức theo vị trí việc làm trên cơ sở các đề án đã được phê 

duyệt; đổi mới đánh giá công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 

Cũng trong năm 2017, Bộ Nội vụ chủ trì kiện toàn tổ chức bộ máy các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống tổ chức cơ 

quan chuyên môn ở địa phương theo quy định của Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 



Văn phòng Chính phủ xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng trình 

Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đơn giản hóa, công 

khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người 

dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm 

nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến 

nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng 

mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện 

Văn phòng Chính phủ chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Nghị 

định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định được Chính phủ 

ban hành. 

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, 

ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập. 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Cả năm 2017, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 

Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện và đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung về hiện 

đại hóa hành chính, trong đó, triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện 

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1819/QĐ-

TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 

quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương xây dựng, đưa vào vận 



hành Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2017. Rà soát, lập danh mục dịch 

vụ công mức độ 3, 4. 

Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả cổng 

thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Người đứng 

đầu bộ, ngành UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy 

định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp. 

Quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động 

nội bộ; từng bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 điện tử; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động 

của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông 

tin điện tử hành chính. 

Theo baochinhphu.vn 

 

5. Luật tiếp cận thông tin: Luật hóa quyền cơ bản 
của người dân 

Luật tiếp cận thông tin ra đời sớm nhất trong nhóm các luật về 

quyền con người đã phần nào đáp ứng được mong mỏi của công 

dân trong vấn đề tiếp cận thông tin... 

Đó là chia sẻ của TS Dương Thị Thanh Mai, Nguyên Viện trưởng Viện 

Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), thành viên soạn thảo Luật tiếp cận 

thông tin tại Hội nghị phổ biến luật này, được Bộ TT&TT tổ chức sáng 

18/4. 

Theo bà Mai, trong bối cảnh người dân ngày càng có nhu cầu tiếp cận 

các thông tin (quy hoạch xây dựng; quy hoạch đất đai, văn bản quy 

phạm pháp luật, thủ tục hành chính…) thì có cơ quan nhà nước lại muốn 

thu hẹp diện công bố thông tin. Chính vì vậy, Luật tiếp cận thông tin ra 

đời (được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và sẽ chính thức có hiệu 

lực kể từ ngày 1/7/2018) nhằm luật hóa quyền cơ bản của con người, cơ 

quan công quyền thực hiện có trách nhiệm cung cấp thông tin tới người 

dân theo luật. 



 

Theo bà Mai, bất cứ luật nào được xây dựng cũng phải dựa trên nhu 

cầu thực tiễn của đời sống xã hội. 

Có thể thấy, để Luật tiếp cận thông tin ra đời được, các thành viên ban 

soạn thảo đã phải trải qua nhiều năm nghiên cứu, kéo dài qua 2 nhiệm 

kỳ Chính phủ và Quốc hội; 2 lần xin ý kiến Bộ Chính trị. 

Bà Mai cho biết, Luật tiếp cận thông tin dựa trên nền tảng của 2 bản 

Hiến pháp (Điều 69, Hiến pháp năm 1992 và Điều 25, Hiến pháp năm 

2013) quy định về những quyền tự do, dân chủ của người dân, trong đó 

có quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do lập hội và quyền biểu tình.  

Theo bà Mai, người dân chỉ có thể thực hiện được quyền tham gia nhà 

nước (bầu cử và ứng cử), giám sát và phản biện xã hội, biểu quyết và 

trưng cầu ý dân… khi họ thực sự có thông tin và được tiếp cận thông tin 

liên quan. Chính vì vậy, Luật tiếp cận thông tin ra đời trước sẽ phần nào 

đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân và có tiếng nói cần thiết 

trước các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước. 

Phân tích vai trò của Luật tiếp cận thông tin, bà Mai cho biết: Bất cứ luật 

nào được xây dựng cũng phải dựa trên nhu cầu thực tiễn của đời sống 

xã hội. Mặc dù luật ra đời nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của 



Đảng, pháp luật của nhà nước nhưng tất cả đều phải dựa trên nhu cầu 

thực tiễn của con người và xã hội. Bên cạnh đó, nhu cầu tiếp cận thông 

tin của người dân ngày một tăng, trong khi một số cơ quan nhà nước có 

xu hướng co lại (với lí do bảo mật, bí mật nhà nước). Do đó, việc luật 

hóa trình tự, thủ tục và cách thức tiếp cận thông tin để người dân được 

bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ quan công quyền cũng không né tránh 

trách nhiệm cung cấp thông tin. Và điều cuối cùng, Việt Nam hiện đã hội 

nhập sâu rộng, tham gia các Công ước quốc tế, nhất là các công ước về 

quyền con người thì Luật tiếp cận thông tin ra đời chính là nằm trong xu 

thế hội nhập và thực thi các cam kết quốc tế ấy. 
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6. Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải 
quan 

Đó là nội dung mà Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các 

tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến, 

công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan tại địa bàn quản lí để DN nắm được và thực hiện. 

Doanh nghiệp tìm hiểu thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hà Nam 

(Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Nguồn: PV. 



Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; quy định của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương… 

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc 

thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính 

đã được Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng 

cục Hải quan ban hành.  

Trong đó, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, 

thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến công khai, 

đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực hải quan và niêm yết các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, địa bàn quản lí của đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm việc 

niêm yết công khai tại đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về các quy định hành chính của Bộ Tài chính; tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

Đối với các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục cần thực hiện đánh giá 

tác động thủ tục hành chính, đồng thời đánh giá tác động của chính 

sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong quá 

trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật…; thống kê thủ tục hành 

chính quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để 

trình Bộ Tài chính ban hành theo đúng thời hạn…; phổ biến, công 

khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục 

hành chính có liên quan.  

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày vận hành chính thức 

(ngày 1/3) đến ngày 25/3, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành 

Hải quan đã tiếp nhận 4,6 nghìn bộ hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 

số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lí và trả kết quả là 2,9 nghìn bộ và số 

lượng hồ sơ đang xử lí là 1,7 nghìn bộ hồ sơ. 
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7. Chiều nay Nguyễn Thị Thành giải trình “thi chui” 

Chiều 16-4 Nguyễn Thị Thành đã từ Ai Cập về Việt Nam từ cuộc thi 

Miss Eco International. 

Trước đó, chiều 17-4, Nguyễn Thị Thành đã về đến TP.HCM sau khi 

tham gia cuộc thi Hoa hậu môi trường quốc tế - Miss Eco International 

2017 tại Ai Cập. Ở cuộc thi này, dù không được Cục Nghệ thuật biểu 

diễn cấp phép đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi, Nguyễn Thị Thành 

tự ý tham gia cuộc thi với tư cách thí sinh tự do theo thư mời của ban 

tổ chức. 

 
Quà tặng của fan khi về nước. 



Cô và quản lý của mình cho biết đã không đeo dải băng có chữ Vietnam 

ở Miss Eco International 2017, mà chỉ đeo dải băng from Vietnam - đến 

từ Việt Nam để xác định tư cách thí sinh tự do của mình. 

 
Tại sân bay Tân Sơn Nhất với dải băng á hậu 3 Miss Eco International. 

Tại đêm chung kết cuộc thi Miss Eco International tối 15-4, Nguyễn Thị 

Thành đã được trao danh hiệu á hậu 3 trong năm thí sinh chiến thắng tại 

cuộc thi. Tuy nhiên, trước đó Nguyễn Thị Thành đã tạo ra dư luận ồn ào 

trong nước với hình ảnh dắt dải băng đeo có tên quốc gia ở cạp quần 

tắm khi trình diễn trang phục. 



Trước đó nữa, dù đã được trao danh hiệu á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Du 

lịch Việt Nam 2017” vào cuối tháng 2, tuy nhiên Nguyễn Thị Thành đã bị 

Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu tước danh hiệu vì làm răng sứ, vi 

phạm quy định không được phẫu thuật thẩm mỹ của Quy chế thi hoa 

hậu, hoa khôi ở Việt Nam. Trong năm 2016, Nguyễn Thị Thành cũng 

từng bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vì lý do làm răng sứ. 
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8. Bộ Công an: Sẽ đề xuất thí điểm đấu giá biển số 
xe 

Đại diện Bộ Công an đề nghị sẽ đề xuất, kiến nghị với Chính phủ 

đưa ra một lộ trình phù hợp với thực tiễn, tiến hành làm thí điểm 

việc đấu giá biển số xe. 

Ngày 17-4, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bộ này tổ chức họp 

lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành về dự thảo đề cương Đề án đấu 

giá biển số ô tô. 

 
Bộ Công an cho biết sẽ đề xuất Chính phủ thí điểm việc đấu giá biển số xe. 

Ảnh minh họa 



Theo Bộ Công an, việc đăng ký, cấp biển số xe là thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước của ngành công an đối với xe cơ giới, phục vụ công 

tác quản lý và nghiệp vụ, giúp tìm ra được chủ xe, truy tìm xe vi phạm, 

theo dõi các đối tượng nghi vấn. Mặt khác, giấy chứng nhận đăng ký xe 

và biển số xe là một loại chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước cấp 

để xác nhận quyền sở hữu xe của chủ phương tiện. 

Tuy nhiên, chủ phương tiện khi đăng ký xe thường có tâm lý muốn được 

biển số “đẹp”… nên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, gây dư luận ảnh 

hưởng không tốt đến uy tín của lực lượng công an làm nhiệm vụ đăng ký 

xe. Việc đấu giá biển số xe tự chọn sẽ đáp ứng một phần nhu cầu của 

người dân. 

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng theo quy định của Luật Đấu giá tài 

sản, để đưa biển số xe ra đấu giá thì việc làm đầu tiên và bắt buộc là 

phải xác định được biển số xe là tài sản. Tuy nhiên, quyền tài sản lại bao 

gồm cả quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt; khi đó biển số sẽ thành 

tài sản cá nhân, không còn là giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước nên 

chủ sở hữu có thể cho, tặng, bán biển xe đó cho người khác. Điều này 

sẽ làm thay đổi nguyên tắc quản lý phương tiện hiện hành. 

Một số ý kiến khác coi biển số xe là tài sản nhưng chủ xe chỉ có quyền 

sử dụng, không có quyền định đoạt (cho, tặng, bán biển số xe cho người 

khác); không có quyền chiếm hữu (giữ lại biển số để đăng ký cho xe 

khác). Biển số xe trúng đấu giá là tài sản dưới dạng “quyền tài sản” 

nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc quản lý phương tiện của pháp 

luật hiện hành là mỗi biển số gắn với một xe, khi chuyển nhượng xe thì 

biển số đó được cơ quan công an làm thủ tục cùng với xe.  

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những đặc thù 

quản lý hành chính đối với việc đăng ký và cấp biển số xe; những loại 

biển số nào dự kiến sẽ được bán đấu giá; đối tượng bán đấu giá và ai sẽ 

đứng ra bán đấu giá; hình thức đấu giá… 

Chủ trì cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công 

an, khẳng định việc đấu giá quyền sử dụng biển số ô tô nhằm đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân, là sơ sở để tăng tính công khai, minh bạch, 

phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong khâu cấp biển số. 

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu cơ quan chủ quản xây dựng dự thảo đề 

cương Đề án đấu giá biển số ô tô tập hợp các ý kiến tham gia trong cuộc 

họp để báo cáo với Chính phủ, trước mắt sẽ đề xuất, kiến nghị với 



Chính phủ đưa ra một lộ trình phù hợp với thực tiễn, tiến hành làm thí 

điểm trong khi chờ hoàn chỉnh phương án tối ưu nhất đúng theo luật 

pháp. 

Theo thống kê đến hết năm 2016, cả nước có trên ba triệu ô tô và trên 

50 triệu mô tô các loại; số lượng ô tô và mô tô đăng ký mới có xu 

hướng gia tăng hằng năm, có địa phương tăng 30%-40%. 

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện giao thông, 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 

quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế về việc bán đấu giá biển 

số ô tô. 
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9. Khi học sinh trở thành công dân điện tử nhí 

Nhằm thực hiện năm hành chính công 2017, UBND quận Thanh 

Xuân kết hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận Thanh 

Xuân đã đào tạo thành công 100% học sinh khối 8 của 10 trường 

THCS trên địa bàn quận trở thành các tuyên truyền viên ưu tú về 

thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT). 

Phỏng vấn nhóm học sinh lớp 8A1 Trường THCS Phan Đình Giót gồm 

các em Dương Bảo Ngọc, Lê Thanh Tú, Lưu Thị Mai Hương, các em rất 

hào hứng với việc trở thành tuyên truyền viên thực hiện DVHCCTT. Các 

em cho biết, lúc đầu chưa hiểu về dịch vụ hành chính công trực tuyến thì 

các em đều thấy khó, nhưng thông qua sự hướng dẫn của các thầy cô 

giáo và các tuyên truyền viên, các em học sinh lại thấy việc thực hiện thủ 

tục hành chính công rất dễ. 

“Chúng cháu được trang bị kiến thức về CNTT, về hành chính công, 

được phát tài liệu để đem về cho bố mẹ đọc. Cháu thấy việc điền các 

thông tin cá nhân theo mẫu, kèm các file tài liệu gửi đến các cơ quan 

chức năng, sẽ tiết kiệm được cho mọi người rất nhiều thời gian” - học 

sinh Dương Bảo Ngọc cho hay. 



Nhóm học sinh lớp 8A1 – trường THCS Phan Đình Giót tự hào là 

tuyên truyền viên về DVHCCTT. 

Còn với các em Lê Thanh Tú và Lưu Thị Mai Hương, được làm một 

cộng tác viên tuyên truyền về hành chính công trực tuyến, giúp được bố 

mẹ, người thân, cô bác trong xóm thực hiện các thủ tục hành chính 

nhanh và thuận tiện hơn là việc làm rất có ích. “Chúng cháu rất vui và tự 

hào vì giúp được mọi người, được coi là những tuyên truyền viên nhí, 

lực lượng nòng cốt tuyên truyền tới người dân về DVHCCTT” – các em 

Thanh Tú và Mai Hương hào hứng chia sẻ. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Gia Hữu –Trưởng phòng GDĐT quận 

Thanh Xuân cho biết, thực tế việc triển khai DVHCCTT mức độ 3 và 4 



trên địa bàn quận Thanh Xuân còn gặp nhiều khó khăn như trang thiết bị 

chưa đáp ứng tốt yêu cầu, phần lớn người dân chưa được trang bị 

những kiến thức cần thiết về DVHCCTT, không ít người còn tỏ ra ngần 

ngại với loại hình dịch vụ tiến bộ này. Để khắc phục những khó khăn, 

đảm bảo mọi công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 

24/24 giờ trong ngày tại bất cứ nơi nào có internet, công tác phổ biến, 

hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng tới người dân về những cải tiến của 

chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính và các DVHCCTT là vô 

cùng quan trọng và cần thiết. 

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân đã triển khai các mô hình mới, ví dụ 

như tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến tổ dân phố ở các điểm 

văn hóa của quận. Các điểm đó được bố trí đầy đủ trang thiết bị máy 

móc, cùng các cán bộ hành chính, các tuyên truyền viên sẵn sàng đáp 

ứng các dịch vụ hành chính cho người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian 

triển khai, nhận thấy người dân còn nhiều ngại ngần, việc thực hiện thủ 

tục hành chính vẫn còn mất nhiều thời gian, UBND quận Thanh Xuân đã 

đề xuất nhiều phương án, trong đó có phương án đào tạo học sinh lớp 8 

trên địa bàn quận thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong tuyên 

truyền DVHCCTT. 

Được chọn là một trong những quận đầu tiên thí điểm đào tạo 100% học 

sinh khối 8 trên địa bàn trở thành những tuyên truyền viên năng nổ, sáng 

tạo, tham gia thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trực tuyến, 

UBND quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo 

quận Thanh Xuân tổ chức các buổi tập huấn cho học sinh khối 8 của 10 

trường trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, 5/10 trường THCS công 

lập (Kim Giang, Hạ Đình, Thanh Xuân Nam, Việt Nam – Angieri và 

Phương Liệt) đã hoàn thành tốt 06 buổi tuyên truyền (trường THCS Việt 

Nam – Angieri tổ chức 02 buổi). 

“Hiện tại, chúng tôi đã đào tạo thành công 100% học sinh khối 8 của 5 

trường trên địa bàn trong đợt 1 (từ ngày 1/3 đến hết ngày 16/3). Buổi 

đào tạo tuyên truyền viên nhí tổ chức tại trường THCS Việt Nam – 

Angieri ngày 6/3/2017 được Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và UBND quận 

Thanh Xuân đánh giá cao. Thông qua buổi đào tạo, các em học sinh 

được trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản, cần thiết nhất về các 

dịch vụ công trực tuyến. 100% học sinh lớp 8 sau buổi đào tạo đã lập 

email cá nhân để thực hành. Nhiều em đã thực hiện thành công việc 

tuyên truyền thực hiện các thủ tục hành chính công cho gia đình”. 



Cũng theo ông Hữu, đến hết năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT quận 

Thanh Xuân sẽ hoàn tất việc đào tạo cho hơn 2.000 học sinh lớp 8 trên 

địa bàn quận trở thành những tuyên truyền viên nhí nòng cốt. Các học 

sinh sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành tuyên 

truyền viên, hướng dẫn viên cho chính người thân trong gia đình. 

“Sau buổi đào tạo, mỗi học sinh đăng ký với phòng giáo dục một email 

ghi rõ tên, lớp, trường để “tác nghiệp”. Thông qua email đó, nhà trường, 

phòng giáo dục, bộ phận hành chính công của quận sẽ biết được mỗi 

học sinh đã giúp được bao nhiêu người dân làm thủ tục hành chính công 

trực tuyến. Nếu học sinh nào làm tốt công tác tuyên truyền, sẽ được 

UBND quận Thanh Xuân lên danh sách khen thưởng” - ông Hữu thông 

tin thêm. 
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10. Khắc phục bất cập trong thực hiện dịch vụ công 
ích 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hà Nội, thời gian qua, công 

tác quản lý, cung ứng các dịch vụ công ích có nhiều chuyển biến, 

tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đợt khảo sát của Ban Đô 

thị, HĐND TP Hà Nội mới đây cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập bởi 

các đơn vị đã thực hiện cơ giới hóa theo chỉ đạo của thành phố 

nhưng do chưa ban hành quy trình, định mức, đơn giá dẫn đến sự 

thiếu đồng bộ. 

Triển khai nghiêm túc 

Trên nguyên tắc, cấp nào làm tốt thì giao cấp đó thực hiện, ngày 19-9-

2016, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 41/2016/ QĐ-UBND, 

quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - 

xã hội trên địa bàn thành phố. Theo quy định mới, cấp huyện được giao 

quản lý toàn bộ hè đường trên địa bàn; thành phố quản lý toàn bộ hệ 

thống chiếu sáng công cộng, cây xanh trên địa bàn 12 quận và thị trấn 

thuộc các huyện, phường thuộc thị xã Sơn Tây. Thành phố cũng quản 

lý, duy trì vệ sinh môi trường (VSMT) trên các đường cao tốc, còn lại 

giao cấp huyện quản lý, duy trì trong toàn bộ phạm vi địa giới hành 

chính. Thành phố thống nhất quản lý các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp 

rác thải, đất thải tập trung. 



 

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng, chăm sóc hoa. 

Ảnh: Hải Anh 

Ngay sau khi có Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, các sở, ngành, quận, 

huyện, thị xã đã nhanh chóng thực hiện; tổ chức tiếp nhận, bàn giao các 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, công viên… 

theo phân cấp mới. Nhiều quận, huyện, thị xã đã chọn nhà thầu sản 

xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích như: duy trì VSMT, vận 

chuyển rác thải, cây xanh, thảm cỏ (trừ lĩnh vực cây xanh, cây bóng mát 

các thị trấn vì đã bàn giao Sở Xây dựng). 

Đơn cử như huyện Mỹ Đức đã chọn nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư 

và phát triển công nghệ cao thực hiện duy trì VSMT, cây xanh, thảm cỏ. 

Hằng ngày, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

và các xã, thị trấn giám sát, ghi nhật ký, nghiệm thu khối lượng. Phó 

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, đến ngày 11-4-

2017, đã có 11/12 quận và 18/18 huyện, thị xã ký biên bản bàn giao khối 

lượng công viên, vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh. Sau khi tiếp nhận, Sở 

Xây dựng đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh 

quản lý. 

Sớm ban hành đơn giá cho dịch vụ cơ giới hóa 

Qua đợt khảo sát của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội về cung ứng dịch vụ 

công ích trên địa bàn thành phố, có thể thấy, các đơn vị đồng tình cao 

với chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường cơ giới hóa các 



dịch vụ, giảm lao động thủ công, nâng cao hiệu suất, giảm chi phí. Tuy 

vậy, quá trình thực hiện đã bộc lộ một số bất cập. Cụ thể, thành phố chỉ 

đạo thực hiện cơ giới hóa, nhưng chưa ban hành quy trình, định mức, 

đơn giá cho các hạng mục bằng cơ giới nên hiện vẫn thanh toán theo 

đơn giá duy trì thủ công. 

Theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long 

Nguyễn Mạnh Tiến, từ 1-3-2017, Công ty thực hiện các gói thầu duy trì 

VSMT tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường 

Tín. Công ty đã triển khai cơ giới hóa công tác duy trì VSMT, nhưng do 

chưa có quy trình, định mức cơ giới, dẫn đến khó khăn, chậm thanh 

quyết toán. Đặc biệt, từ năm 2012, Công ty đã hoàn thành và đưa Nhà 

máy đốt rác Sơn Tây vào hoạt động với công suất xử lý 700 tấn rác/ngày 

(công nghệ đốt tiêu hủy có thu hồi nhiệt). Năm 2016, thực hiện quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt mới, Công ty 

tiếp tục đầu tư bổ sung và nâng cấp hệ thống thiết bị xử lý khí cho nhà 

máy, đáp ứng quy chuẩn từ ngày 1-4-2017, nhưng đến nay cũng chưa 

có cơ chế điều chỉnh giá phù hợp. 

Tương tự, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cũng được giao 

đảm nhận duy trì VSMT tại 11 quận, huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà 

Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn, 

Đông Anh, Thanh Trì và đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp hiện 

vẫn thanh toán theo đơn giá duy trì thủ công như trước đây. 

Không chỉ lĩnh vực VSMT, công tác chăm sóc cây xanh cũng nảy sinh 

bất cập. Theo phân cấp, toàn bộ cây xanh ở các quận và thị trấn ở các 

huyện, các phường thị xã Sơn Tây giao Sở Xây dựng quản lý. Nhưng 

qua khảo sát thực tế, việc tiếp nhận bàn giao giữa các quận, huyện, thị 

xã với Sở Xây dựng mới bằng văn bản. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện 

Mỹ Đức Đặng Văn Triều, huyện đã bàn giao danh mục cây xanh ở thị 

trấn Đại Nghĩa về Sở Xây dựng, nhưng đến nay chưa có đơn vị nào về 

tiếp nhận duy tu, duy trì, gây khó khăn cho huyện, nhất là khi mùa mưa 

bão sắp đến. 

Trước những bất cập này, Ban Đô thị, HĐND thành phố đề nghị các sở, 

ngành chức năng sớm tham mưu cho UBND thành phố ban hành định 

mức, đơn giá phù hợp với loại hình cơ giới hóa trong duy trì VSMT; tiếp 

nhận duy trì cây xanh thực tế nhằm thực hiện tốt quy định về phân cấp 

quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 
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